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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

Тел.: 03072/9233; 
 http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022г. –31.12.2022г. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Своята дейност ОбС – Неделино  осъществява на основание изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 

хората, живеещи в населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията  на ОбС се 

оповестяват предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните 

материали се изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

Общински съвет – Неделино  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА,  изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния управител на 

област Смолян и Районна прокуратура – Смолян в 7-дневен срок от приемането им, 

както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок   разгласява 

актовете си на населението на общината, чрез интернет страницата на общината. 

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с 

общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и 

развитие на Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

стана ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са детайлно 

проучени и е утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата 

на това Общинския съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – 

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

вземане на решенията, организира работата си и прие решения съответстващи на 

потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 6 заседания, от които 5 

редовни и 1 извънредни. Общо взетите решения за отчетния период са 56. 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
http://www.nedelino.bg/


2 
 

Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

ЮЛИ 2022 1 1 - 

АВГУСТ 2022 1 1 - 

СЕПТЕМВРИ 2022 1 - 1 

ОКТОМВРИ 2022 1 1 - 

НОЕМВРИ 2022 1 1 - 

ДЕКЕМВРИ 2022 1 1                          - 

ОБЩО: 6 5                          1                        

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните 

комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Постоянните комисии по време на заседанията си, по разглежданите 

въпроси приемаха становища, предложения и препоръки, които се предаваха в 

общинския съвет, общинска администрация и на съответните заинтересувани и лица. 

В заседанията им вземаха участие: председателят на Общински съвет, кмета, 

зам. кмета и секретаря на общината, директори на дирекции и специалисти от 

общинската администрация. Становищата в комисиите се приемаха със 

съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер. 

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане 

на докладни записки и въпроси със спешен характер. За отчетния период всички 

докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. 

Докладните записки са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, 

разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.  

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет- Неделино са 

разпределяни и разглеждани на заседания на постоянните комисии, които от своя 

страна излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

 

   В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 

постоянните комисии, за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г. Общински съвет-

Неделино е приел следните решения: 
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Решение  

№/ дата 

ОТНОСНО: 

331/08.07.2022г   Кандидатстване на община Неделино пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за отпускане на 

средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбираща машина, комбиниран багер-

товарач, пластмасови контейнери и кофи за събиране на смет 

332/08.07.2022г   Приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Неделино и неговите комисии за периода 

от 01.01.2022г. -31.06.2022г. 

 

333/08.07.2022г   Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот – публична 

общинска собственост, представляващ помещение с площ 8 кв. м. за продажба на закуски, 

находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино. 

 

334/08.07.2022г   Включване /Участие на Община Неделино при създаване на Местно партньорство Неделино 

за подаване на проектно предложение с цел кандидатстване за подготвителни дейности  по 

процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. и реализиране на проект съвместно  с Местно партньорство Ардино. 

335/08.07.2022г   Предоставяне  земя от ОПФ с  индентификатор  51319.14.116 по кадастралната карта на гр. 

Неделино,община. Неделино, обл. Смолян. 

336/08.07.2022г   Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №314/13.05.2022г. взето с Протокол 

№36 на Общински съвет Неделино. 

337/26.08.2022г   Отчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  

община Неделино за 2021г. 

338/ 26.08.2022г   Отчет за състоянието на общинския  дълг  към  31.12.2021г. 

 

339/ 26.08.2022г   Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла. 

 

340/ 26.08.2022г   Закупуване на водопроводни тръби и неотложни аварийни дейности. 

 

341/ 26.08.2022г   Издаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с 

реализация на проект ,, Усъвършенстване на системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо 

гр.Мадан“. 

 

342/26.08.2022г   Постановление № 376 от 05.11.2021г на стойност 1 900 000,00лв. 

 

343/ 26.08.2022г   Вземане на решение за отпускане на еднократно нов заем от централния бюджет за 

рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България на община Неделино. 

 

344/ 26.08.2022г   Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската 

собственост за поставяне на вендинг машина за студени напитки в ПИ с идентификатор 

51319.503.880 по КК на гр. Неделино. 

345/ 26.08.2022г    Заявление от Румен Радославов Кехайов с вх.№93-00-2650/24.11.2021г.за закупуване на 

поземлен имот с идентификатор 51319.501.613 по Кадастралната карта на 

гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК-гр.София. (с номер от предходен план УПИ X-336, кв.41 по ПУП на гр.Неделино от 

1987г). 

346/  26.08.2022г   Заявление от Любо Райчев Дамянов свх.№93-00-1613/26.07.2021г.за закупуване на УПИ VII-

413, кв.51 по ПУП на гр.Неделино от 1987г. с идентификатор 51319.502.21 по Кадастралната 

карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК-гр.София. 
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347/26.08.2022г   Заявление от Борис Младенов Соколов с вх.№93-00-888/27.06.2022г.за закупуване на 

поземлен имот с идентификатор 51319.501.441 по Кадастралната карта на 

гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК-гр.София(с номер от предходен план УПИ XV-255, кв.25 по ПУП на гр.Неделино от 

1987г). 

ОТМЕНЕНО 

348/26.08.2022г   Заявление от Тихомир Миланов Сандаров с вх.№93-00-1247/18.08.2022г.за закупуване на 

поземлен имот с идентификатор 51319.501.193 по Кадастралната карта на 

гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК-гр.София(с номер от предходен план УПИ XVI-181, кв.5 по ПУП на гр.Неделино от 

1987г). 

 

349/26.08.2022г   Заявление от Филка Антимова Кадиева и наследниците на Стоян Иванов Кадиев и Здравко 

Стоянов Кадиев с вх.№93-00-1248/18.08.2022г. за прекратяване на съсобствеността в ПИ с 

идентификатор 51319.503.698( с номер от предходен план УПИVII-973,кв.117 по ПУП на 

гр.Неделино) чрез продажба частта на общината. 

 

350/26.08.2022г   Отписване на поети задължения по договори към 31.12.2016г. в община Неделино- 

,,БЮДЖЕТ“ И ,,ИБСФ“. 

351/26.08.2022г   Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Неделино за 2023г. 

 

352/26.08.2022г   Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино 

за учебната 2022/2023 година. 

 

353/26.08.2022г. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино 

за учебната 2022/2023 година. 

 

354/26.08.2022г   Предложение за включване на ДГ „Пролет“  гр. Неделино в Списъка на средищните детски 

градини и  училища за учебната 2022/2023 г. 

355/26.08.2022г   Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян. 

356/26.08.2022г   Определяне на пътни трасета като обекти с публично общинско значение и упълномощаване 

на кмета на Община Неделино за предприемане на последващи действия за допълнение на 

списъка на общинските пътища. 

 

357/20.09.2022г   Ново обсъждане  на Решение № 347 от 26.08.2022г. прието с Протокол № 39. 

 

358/21.10.2022г   Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на Община 

Неделино като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 

“Топъл обяд“.  

359/21.10.2022г   Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по 

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

360/21.10.2022г   Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по целева програма,, 

Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд ,, Социална 

закрила“ по реда на чл.27, ал 1 т.2 от Закона за социално подпомагане. 

361/21.10.2022г   Промяна и допълване на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022г. 

362/21.10.2022г   Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 12 кв. м.  Шивашко 

ателие за  изработка на носии, находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. 
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363/21.10.2022г   Заявление с вх.№93-00-1262/19.08.2022г., допълнено с писмо от 14.06.2017г. от Фидан Анчев 

Личев за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване/ на поземлени имоти с идент. № 51319.19.21 и 51319.19.23, м. 

„Лъчеви колиби“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян.   

364/21.10.2022г   Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската 

собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в ПИ с идентификатор 

51319.503.686 по КК на гр. Неделино. 

365/21.10.2022г   Заявление от „Милиен ВМ“ ЕООД с управител Виолета Златкова Михайлова чрез продажба 

частта на общината. 

366/21.10.2022г   Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG05SFPR002-2.002 - 

Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027. 

 

367/21.10.2022г   Определяне на поименния състав за участие в специализираните органи /комисии/ към 

Общински съвет-Неделино. 

 

 

368/25.11.2022г   Докладната записка от Боян Кехайов-Кмет на община Неделино с вх.№ 269/ 25.10.2022г., 

относно: Заявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

369/25.11.2022г   Докладната записка от Боян Кехайов-Кмет на община Неделино с вх.№ 278/ 02.11.2022г., 

относно: Заявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

370/25.11.2022г   Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Внедряване 

на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино, област Смолян“. 

 

371/25.11.2022г   
Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект 

„Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област 

Смолян“. 

 

372/21.12.2022г   Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 

2023г. 

 

373/21.12.2022г   Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 

07.06.2022г-11.06.2022г. 

 

374/21.12.2022г   Продажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС. 

 

375/21.12.2022г   Осигуряване на допълнителни средства необходими за храна във връзка с драстичното 

покачване на цените на хранителните продукти през 2022г.  
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Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

комисии и заседанията на общинския съвет, което говори за голямата отговорност, с 

която се отнасят те, към поетите обществени задължения. Имаше и отсъствия на 

общински съветници от заседания, повечето бяха по уважителни причини и не са 

довели до затрудняване работата на общинския съвет при разискванията и вземане на 

решения. 

И през този отчетен период, в общинския съвет има единодействие по 

отношение на приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване 

на неотложни въпроси, във връзка с развитието и просперитета на Община Неделино.  

 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

376/21.12.2022г   Приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес услуга „Грижа в 

дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“. 

 

377/21.12.2022г   Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в 

дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“. 

 

378/21.12.2022г   Продажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС. 

379/21.12.2022г   Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и вътрешна 

компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от 

поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2022 г. 

380/21.12.2022г   Заявление от Николай Димитров Марангозов с вх. № 93-00-1269/22.08.2022г. за закупуване 

на Поземлен имот с идентификатор 51319.502.395 чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

381/21.12.2022г   Одобряване на  План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в 

депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на територията на 

община Неделино за 2023г. 

 

382/21.12.2022г   Кандидатстване на Община Неделино за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 

финансиране на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа  по ул. „Александър 

Стамболийски” от о.т. 1 до о.т. 605 на гр. Неделино. 

 

383/21.12.2022г   Увеличаване капацитета на социална услуга в общността – Център за социална 

рехабилитация и интеграция, гр.Неделино от 30 на 50 потребители. 

ОТМЕНЕНО 

384/21.12.2022г   Актуализация на Общинския бюджет към 30.11.2022г. 

 

385/21.12.2022г   Заявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за отдаване 

под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

386/21.12.2022г   Заявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане за отдаване под 

наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 
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Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

съветници, на Кмета на общината, общинска администрация и на гражданите на 

община Неделино.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……………… 

                             /Д-р Румен Младенов/ 

 


